
ŁOŚ 2014
Zapraszamy na największe w SP spo-

tkanie krótkofalowców. To już niedługo, 
23–25 maja 2014 w Jaworznie, gmina 
Rudniki.

Drogi Czytelniku „Krótkofalowca Pol-
skiego”, nie może Ciebie tam zabraknąć.

Walne Zebranie OT 01
Zgodnie  z  zapowiedzią  w dniu 

9.03.14 w sali Klubu Garnizonowego przy 
ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze największego OT PZK. W zebra-
niu uczestniczyło 101/297 członków OT, 
a więc frekwencja przekroczyła 33%, 
co jest wynikiem świadczącym o dobrej 
integracji środowiska w tak dużym OT.

Po sprawach proceduralnych prze-
wodniczący zebrania Staszek SP6BCC 
udzielił głosu gościom w osobach Je-
rzego SP7CBG, Piotra SP2JMR, Leszka 
SP6CIK oraz Marcina Woźniaka, dyrektora 
Delegatury UKE we Wrocławiu (z którym 
rozmawialiśmy także w czasie przerwy 
w zebraniu). Podczas zebrania jak zwykle 
uczestnicy wysłuchali sprawozdań ZO 
oraz OKR. Udzielono także absolutorium 
ustępującemu zarządowi. W wyborach 
wybrano prawie jednogłośnie nowy Za-
rząd OT01 w składzie różniącym się tyl-
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Vy 73! Remi SQ7AN

ko jedną osobą od dotychczasowego, 
a mianowicie zamiast Ryszarda SP6IFN 
funkcję sekretarza będzie pełnił kol. Mi-
chał SQ6IYV. Tak wiec nowy Zarząd DOT 
przedstawia się następująco:
•	prezes Waldemar 3Z6AEF
•	wiceprezes Piotr SQ6VY
•	wiceprezes Bartosz SQ6ILS
•	 sekretarz Michał SQ6IYV
•	 skarbnik Wojtek SQ6ADN.

Najciekawszą jest „młodzieżowość” 
nowego Zarządu OT01. Średnia wieku 
wynosi 37 lat, co przekłada się na znacz-
ną aktywność OT, a także na solidność 
rozliczeń pomiędzy OT a księgowością 
ZG PZK, która to solidności i termino-
wość zasługuje na szczególną uwagę.

Walne Zebranie, jak to zwykle bywa, 
było okazją do odznaczeń i nagród. Od-
znaki Honorowe PZK otrzymali Stanisław 
SP6BCC, Stanisław SP6XP oraz Zdzisław 
SP6CJE. Nagrody ZO DOT PZK „Dolnoślą-
ska Złota Antena” otrzymali Rafał Wola-
nowski SQ6IYR, Włodzimierz Herej SP6E-
QZ, Janusz Szymański SP6IXF. Specjalne 
grawertony od prezydium ZG PZK z po-
dziękowaniem za organizację polskich 
wypraw DX-owych otrzymali: Włodek 
SP6EQZ, Janusz SP6IXF oraz Ryszard 
SP6FXY. Nagrody ufundowane przez 
Zarząd DOT dla najmłodszych aktyw-
nych krótkofalowców otrzymali Halina 
SQ6PLH, Zosia SO6ZG, Wojtek SQ6PWJ 
oraz Piotr SQ6PPI.

Właśnie ten gest ze strony Zarządu 
DOT zasługuje na szczególną uwagę i za-
lecenie, aby podobne podejście prezen-
towały także inne oddziały PZK. To pew-
nie zabrzmi jak frazes, ale faktem jest, że 
na obecnych krótkofalowcach spoczywa 
obowiązek dbałości o rozwój środowi-
ska, a docenianie aktywności krótko-

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.
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50-lecie SP2PMK
15 marca 2014 w zajeździe Jarand 

w Toruniu odbyła się bardzo ważna im-
preza o charakterze historyczno-towa-
rzyskim. Obchody jubileuszu są tu o tyle 
istotne, że w ciągu ponad 50 lat (50 lat 
i 2 miesiące) radioklub zachował i rozwi-
nął swoją bazę członkowską. W uroczy-
stości uczestniczyli zarówno członkowie 
założyciele SP2PMK, jak i nowi krótkofa-
lowcy, którzy się dopiero zapisali do tego 
gremium. Sama uroczystość jest o tyle 
znamienna, że Toruński Klub Krótkofa-
lowców jest ciągle aktywnym klubem 
i, co wyróżnia go spośród innych, ma sta-
łą siedzibę, która znajduje się w Klubie 
Osiedlowym Kameleon w Toruniu przy 
ulicy Tuwima.

Gośćmi spotkania byli Jerzy Żółkie-
wicz, prezes Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Renata Jakubow-
ska, kierownik Klubu „Kameleon”. Spo-
tkanie otworzył Józek SP2AQB, prezes 
klubu. Po powitaniu głos zabrał pre-
zes MSM, który w swoim wystąpieniu 
przypomniał historię współpracy krót-
kofalowców z Zarządem MSM, a także 
teraźniejszość. Nie obyło się także bez 
tematu dotyczącego spraw antenowych. 
Z wystąpienia prezesa Jerzego Żółkie-
wicza można było wywnioskować, że 
gremia zarządzające spółdzielnią nie 
do końca dobrze rozumieją krótkofalow-
ców i specyfikę naszej działalności. 

Gośćmi byli także przedstawiciele 
PZK. I tak prezydium ZG PZK reprezen-
towali Jan SP2JLR i Piotr SP2JMR wice-
prezesi PZK oraz prezesi dwóch sąsia-
dujących ze sobą OT: Toruńskiego Ga-
briel SP2TMN oraz Bydgoskiego Zbyszek 
SQ2ETN. Po swoim wystąpieniu miałem 
zaszczyt wręczyć prezesowi SP2PMK 
Józkowi SP2AQB okolicznościowy gra-
werton ufundowany przez Prezydium 
ZG PZK.

O historii toruńskiego krótkofalarstwa 
oraz klubu SP2PMK barwnie opowiedział 
Janek SP2B (ex SP2BMX), który uczest-
niczył w jego narodzinach. Akcentem 
futurystycznym było omówienie przez 
Waldka SP2ONG koncepcji internetu 
krótkofalarskiego, czyli „Hamnetu”. Szcze-
góły można poznać, odwiedzając stronę 
www.hamnet.ugu.pl.

Jak zwykle przy takich okazjach nie 
było końca rozmowom o DX-ach, za-
wodach i kartach QSL, czemu sprzyja-
ła obecność kierownika CB QSL Janka 
SP2EXN.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 
ponad 50 osób, trwało prawie 4 godziny 
i było ważnym akcentem nie tylko jubile-
uszu radioklubu, ale także integracyjnym 
dla środowiska bydgoskich i toruńskich 
krótkofalowców.

SP2JLR & SP2JMR

falowców przed 20. rokiem życia przez 
obecne gremia kierownicze w PZK i w OT 
PZK to jeden ze sposobów na przycią-
gnięcie i wzrost aktywności młodzieży 
w naszych szeregach.

Zebranie zakończyło się ok. 15.30 
odczytaniem protokołu komisji uchwał 
i wniosków i przegłosowaniem uchwał, 
z których najważniejszą było uchwale-
nie Regulaminu Wspierania Działalności 
Klubów PZK Dolnośląskiego Oddziału 
Terenowego PZK. Jest to bardzo ważny 
dokument stanowiący formalną podsta-
wę do animacji koordynacji działalności 
klubów krótkofalarskich i stanowi on 
wzór dla pozostałych OT PZK.

Piotr SP2JMR
fot. Adam SP6EBK

NAGRODy DLA NAjMŁODSZyCH

NAGRODA DLA RAFAŁA SQ6IyR

WySTąPIENIE DyREKTORA DELEGATURy UKE

NAGRODZENI DX-MANI WyPRAWOWICZE

NA RęCE jÓZKA SP2AQB PREZESA PMK PRZEKAZAŁEM 
OKOLICZNOśCIWy GRAWERTON UFUNDOWANy PRZEZ 
PREZyDIUM ZG PZK

PODZIęKOWANIA DLA PREZESA SM

PODZIęKOWIANIA DLA PREZESA SM OD PREZESA TORUń-
SKIEGO OT PZK

PRZEMAWIA PREZES SM OSIEDLE MŁODyCH

TORUńSKIE SPOTKANIE ByŁO OKAZją DO WyMIANy 
DOśWIADCZEń I CIEKAWyCH ROZMÓW
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SP3YPR przedstawi współczesny, radio-
amatorski sprzęt komunikacyjny. Będzie 
także wystawa dziecięcych prac plastycz-
nych o tematyce krótkofalarsko-radiowej 
(z Gorzowa i Dębna), wystawa fotografii 
i stoiska prezentujące różne techniki łącz-
ności. Planujemy także loterię fantowa.

Spotkania odbędą się w Gorzowie 
Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej 
14, w drugą sobotę maja, czyli 10 maja 
2014 r., oficjalne rozpoczęcie o godzinie 
11. Udział w imprezie jest bezpłatny za-
równo dla wystawców, jak i odwiedzają-
cych. Jednocześnie czynna będzie cała 
baza usług rekreacyjnych i gastronomicz-
nych „Słowianki”.

Organizatorem Spotkań jest Klub Krót-
kofalowców „Klon” SP3YPR z Gorzowa 
Wielkopolskiego działający jako klub PZK.

Współorganizatorami są: Telewizja Pol-
ska SA Oddział w Gorzowie Wlkp., Cen-
trum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowian-
ka” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Go-
rzowie Wlkp. Partnerem zagranicznym 
jest okręg Brandenburgii niemieckiego 
stowarzyszenia krótkofalowców DARC 
(Distrikt Brandenburg Deutscher Ama-
teur-Radio-Club e.V.). Patronat honorowy 
nad imprezą objął Prezydent Miasta Go-
rzowa Wielkopolskiego.

Zapraszamy w imieniu wszystkich or-
ganizatorów. Jesteśmy otwarci na wszel-
kie propozycje i pomysły. Bieżące infor-
macje organizacyjne są umieszczane 
na stronie www.gsk4.sp3ypr.pl.

Korespondencję prosimy kierować 
na gsk@sp3ypr.pl, tradycyjną pocz-
tą na adres klub Krótkofalowców „Klon” 
SP3YPR skr. poczt. 514, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski

Za zarząd Klubu Rafał SP3HTF

„Świat Radio”
Prenumerata „Świata Radio” dla no-

wych członków PZK. W uzgodnieniu 
z właścicielem wydawnictwa AVT infor-
muję, że każdy nowo wstępujący do PZK 
krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną 
prenumeratę miesięcznika krótkofalow-
ców i radioamatorów, jakim jest „Świat 
Radio”. Wkładką do niego jest „Krótko-
falowiec Polski”. Warunkiem otrzymania 
bezpłatnej prenumeraty jest napisanie 
kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym 
uwzględnieniem zainteresowania krót-
kofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia 
w celu publikacji w „Krótkofalowcu Pol-
skim”. Potrzebne jest także potwierdze-
nie wpłaty składki członkowskiej wraz 
z wpisowym. Należy również podać dane 
niezbędne do wysyłki czasopisma.

Powyższe informacje proszę przesłać 
na adres: sp2jmr@pzk.org.pl. Promocja 
obowiązuje do odwołania.

Piotr SP2JMR

Nowi członkowie PZK z darmo-
wą prenumeratą „Świata Radio”

Arek Harasimiuk SP2WKN

Radiem zajmuję się od 20 lat, ale z b. 
dużą przerwą. Pierwszą licencję rzeczywi-
ście uzyskałem 20 lat temu, ale nie udało 
się uruchomić nadawania spod własnego 
znaku. Obecnie po kilku latach nasłuchów 
na prostym radiu postanowiłem wrócić 
do hobby. Po odnowieniu licencji i zała-
twieniu formalności będę koncentrował 
się na łącznościach cyfrowych oraz spró-
buję jeszcze raz przypomnieć sobie CW.

Moje wyposażenie to: Icom IC7000, 
ręczny Icom wraz z D-Star, i starsze radio 
Icom IC-77 do przerobienia na amator-
skie. Anteny: W3DZZ oraz Diamond X-50. 
Do tego 2 mobilne: KF i UKF. Ze względu 
na wcześniejsze doświadczenia chciał-
bym w najbliższym czasie również zbu-
dować lampowy wzmacniacz KF.

Arek SP2WKN

SP3UCW (SP-0125-PO)

Moja przygoda z krótkofalarstwem 
rozpoczęła się, jak pewnie u większości, 
w wieku kilkunastu lat. Wtedy każdy jest 
ciekawy świata i zjawisk w nim zachodzą-
cych, a kto zarazi się falami radiowymi, ten 
już płynie na tych falach do końca życia.

A zatem, gdy miałem te kilkanaście lat, 
wpadło mi ręce radio „Trop 2” na często-
tliwość 27,140 MHz. To tutaj udało mi się 
zrobić pierwszego DX-a z sąsiednim osie-
dlem i tym samym trafić pod opiekę ko-
legi krótkofalowca. Dalej to już szybki 
rozwój i oswajanie nowych częstotliwości 
(3,5 MHz oraz 145 MHz). W roku 1990 uzy-
skałem licencję nasłuchowca SP-0125-PO 
i zostałem członkiem klubu PZK SP3PKK. 
W tym samym roku zdobyłem uprawnie-
nia operatorskie i licencją II kat. oraz znak 
SP3UCW, którego używam do dzisiaj. Po-

Gorzowskie Spotkania 
Krótkofalowców

Gorzowskie Spotkania Krótkofalow-
ców Edycja IV odbędzie się w dniach 
10–11 maja 2014.

Spotkania są otwartą imprezą o charak-
terze targowo-piknikowym, na której pre-
zentowane są techniki i technologie łączno-
ści radiowej. W czasie imprezy zorganizowa-
ne będą stoiska techniczne i wydawnicze, 
wystawy, giełda itp.  Prowadzone będą 
prezentacje w formie odczytów i pokazów.

Zależy nam na wspólnym zaprezento-
waniu osiągnięć profesjonalistów i ama-
torów. Naszym celem jest podnoszenie 
społecznej wiedzy politechnicznej w dzie-
dzinie łączności i elektroniki. Pragniemy 
propagować radioamatorstwo jako poży-
teczne i potrzebne społecznie hobby, da-
jące wymierny efekt w czasie klęsk żywio-
łowych i innych zagrożeń. Dążymy także 
do integracji środowiska użytkowników fal 
eteru poprzez wspólne z profesjonalistami 
prezentowanie stosowanych technolo-
gii łączności. Dlatego w tegorocznej edy-
cji wzbogacamy spotkania o prezentacje 
służb profesjonalnych, wykorzystujących 
łączność radiową przy ratowaniu życia 
ludzkiego i mienia. W tym gronie, już dziś, 
swój udział zapowiedziały: 17 Wielkopolska 
Brygada Zmechanizowana Wojska Polskie-
go z Międzyrzecza, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej i Komenda 
Wojewódzka Policji z Gorzowa Wlkp.

W czasie spotkań nastąpi podpisanie 
porozumienia o partnerskiej współpracy 
pomiędzy Oddziałem Telewizji Polskiej 
SA w Gorzowie Wielkopolskim a Polskim 
Związkiem Krótkofalowców.

Zapraszamy w gościnne progi Centrum 
Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka”. 
Impreza odbędzie się na zadaszonym, 
wielofunkcyjnym boisku-lodowisku oraz 
na terenie do niego przyległym. Będą tam 
wydzielone miejsca dla wystawców i usta-
wione giełdowe stoliki. Postaramy się za-
pewnić odpowiednią ilość miejsca dla 
każdego wystawcy. Będzie także miejsce 
do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji. Ist-
nieje możliwość zorganizowania własnych 
stoisk wystawowych dających szanse za-
prezentowania klubów, firm, instytucji czy 
nawet regionu lub miasta. Szczególnie za-
praszamy wszystkie kluby pragnące zapre-
zentować swoje osiągnięcia i działalność. 
Pisząc „kluby”, mamy na myśli zarówno 
ogólnopolskie stowarzyszenia miłośników 
różnej działalności krótkofalarskiej, jak 
i niewielkie kluby działające w swoich śro-
dowiskach lokalnych.

Dodatkowo zaprezentujemy kilka 
wystaw. Między innymi kolekcjonerzy 
ze Szczecina zaprezentują stare odbiorniki 
radiowe, kolekcjoner ze Skwierzyny po-
każe historyczny sprzęt wojskowy, a klub 
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tem praca na radiostacji klubowej i pierw-
sze własne radio na 2 m FM-315.

Koniec lat 90. przyniósł jednak zmia-
ny w życiu i radio odeszło na dalszy plan. 
Na szczęście krótkofalowiec we mnie po-
został i dzięki namowie kolegi w 2010 roku 
odnowiłem licencję, kupiłem radio na 2 m, 
potem 2 m/70 cm, a od 2012 posiadam 
transceiver 160–10 m. Moja aktywność 
na pasmach to zaledwie kilka godzin ty-
godniowo, ale każda łączność, czy to przez 
ocean, czy „za miedze” daje mi ogromną 
satysfakcję i chęci do dalszego rozwoju. 
Na początku marca wystąpiłem z wnio-
skiem o ponowne przyjęcie do PZK i mam 
nadzieję, że pisząc te słowa, jestem już jego 
członkiem. Obecnie 43-latek, szczęśliwy 
mąż i ojciec oraz aktywny krótkofalowiec.

Piotr SP3UCW

„Z kart historii 
krótkofalarstwa” 
Ryszarda SP4BBU 

Informuję kolegów, że ukazała się moja 
najnowsza książka pt „Z kart historii krót-
kofalarstwa”. Liczy ona ponad 300 stron 
i jest ilustrowana zdjęciami. Publikację 
czyta się z ogromnym zainteresowaniem. 
Pokazuje ona początki krótkofalarstwa 
światowego i europejskiego w zarysie 
oraz polskiego szczegółowo. Od pół wie-
ku nie było na rynku książki poświęconej 
tej tematyce. W publikacji oprócz historii, 
podanej w formie opowieści, są także 
wspomnienia przedwojennych i powo-
jennych nadawców. Dość szeroko opisany 
jest udział krótkofalowców polskich dzia-
łających w podziemiu podczas II wojny 
światowej. Są też wspomnienia polskich 
krótkofalowców, którzy ćwierć wieku 
mieszkali w Kuwejcie. Opisane są także 
wyprawy DX-owe. Nie brakuje najnow-
szej historii zawartej we wspomnieniach 
młodych nadawców. Opowieści kolegów 
czyta się jednym tchem.

Nagroda Prezydenta
Nagroda Prezydenta Miasta Bolesła-

wiec dla Bolesławieckiego Klubu Krótko-
falowców

13 marca 2014 r. w sali kina „Forum” Bo-
lesławieckiego Ośrodka Kultury – Między-
narodowego Centrum Ceramiki nastąpiło 
uroczyste wręczenie nagród Prezydenta 
Miasta Bolesławiec za promocję miasta 
w 2013 roku. Nagrody przyznawane są 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wy-
bitne wyniki uzyskiwane w sporcie.

W dziedzinie działalności społecznej 
jedną z nagród otrzymał Bolesławiecki 
Klub Krótkofalowców, który w sierpniu 
2013 roku zorganizował w trakcie Bolesła-
wieckiego Święta Ceramiki akcję połączeń 
z krótkofalowcami z całego świata, w tym 
za pośrednictwem łączności satelitarnej. 
W ramach akcji wydano specjalne karty 
potwierdzające odbyte połączenia, które 
w swojej treści promowały Bolesławiec 
i Bolesławieckie Święto Ceramiki.

War to podkreślić bardzo dobrą 
współpracę krótkofalowców z władzami 
miasta i gminy Bolesławiec, które spon-
sorują m.in. druk kart QSL, jak również 
wspierają inne krótkofalarskie działania, 
np. przemienniki i bramki APRS oraz Pac-
ket Radio, zlokalizowane na obiektach 
Urzędu Miasta.

Operatorami stacji okolicznościo-
wej HF19BSC, która nadawała w sierp-
niu 2013 byli koledzy: SP6QM, SQ6EY, 
SQ6MIH, SQ6RDN, SP6RYB, SQ6SLM, 
SQ6ROA oraz SQ6DGB (QSL Manager 
stacji). Aktualnie prowadzone są działa-
nia dla formalnej reaktywacji Klubu Te-
renowego PZK w Bolesławcu i uzyskania 
pozwolenia radiowego dla Bolesławiec-
kiego Klubu Krótkofalowców.

Gratulujemy Kolegom nagrody i dzię-
kujemy za tak skuteczną promocję krót-
kofalarstwa w swoim mieście! Wasze dzia-
łania są wzorem, jak powinna wyglądać 
współpraca środowiska krótkofalowców 
z lokalnymi władzami miasta i gminy!

info: SP6QM

Nakład publikacji jest ograniczo-
ny zaledwie do kilkuset egzemplarzy, 
ponieważ głównie na barkach autora 
spoczywał obowiązek partycypowania 
w kosztach jej wydania. Wysokie koszty 
druku ograniczyły liczbę wydrukowa-
nych książek. Publikacja nie będzie do-
stępna w księgarniach, ani też w wersji 
elektronicznej w Internecie. Można ją 
nabyć tylko u autora (Ryszarda SP4BBU). 
Kontakt sp4bbu@wp.pl.

Ryszard SP4BBU

Porozumienie
Porozumienie PZK ze Stowarzysze-

niem Krótkofalowców Wzgórz Dalkow-
skich SP3KEY. W dniu 28 marca 2014 
w Nowej Soli w siedzibie klubu SP3KEY 
zostało podpisane porozumienie po-
między Polskim Związkiem Krótkofa-
lowców a Stowarzyszeniem Krótkofa-
lowców Wzgórz Dalkowskich, którego 
najbardziej znaną agendą jest radioklub 
SP3KEY z Nowej Soli, znany i aktywny 
ośrodek contestingu i DX-ingu w SP. Po-
rozumienie ze strony PZK podpisał Marek 
Kuliński SP3AMO, prezes Lubuskiego 
OT PZK, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez prezydium ZG PZK, 
zaś ze strony SKWD SP3KEY – Bogdan 
Chorążyk SP3RBR, prezes stowarzyszenia 
oraz Krzysztof Rutkowski SQ3JPD, sekre-
tarz SKWD.

Porozumienie jest kolejnym, piątym 
porozumieniem pomiędzy PZK a inny-
mi stowarzyszeniami krótkofalarskimi, 
w ramach którego obydwa podmioty 
deklarują wzajemne wspieranie się oraz 
promowanie, a także wspólne występo-
wanie wobec władz i urzędów państwo-
wych sprawach żywotnych dla środowi-
ska krótkofalarskiego.

SKWD SP3KEY jest jednym z najak-
tywniejszych stowarzyszeń-klubów krót-
kofalarskich. Niegdyś był to filar zespołu 
SN0HQ. A o sukcesach operatorów SP3KEY 
można przeczytać na ich stronie interne-
towej. W każdym razie reprezentują oni 
krótkofalarstwo w najlepszym wydaniu, 
i to zarówno jeśli chodzi o zaawansowanie 
techniczne, jak i poziom operatorski.

Piotr SP2JMR 

PODPISANIE POROZUMIENIA


