
Od Redakcji
No i mamy wakcje. Kto z Was – szanowni Koledzy – urlopuje  

w tym roku? Ja po kilku latach w końcu zamierzam biwakować  
z rodziną. Wypoczynek od codziennych zajęć jest dobrym momen
tem na pracę na radiu. Odłóżmy remonty, fuszki i co tam jeszcze 
nam żony zaplanowały i siadajmy za radiem. Hi

Mnogość wydarzeń, kontestów i wypraw do ustrzelenia powala  
i zachęca do odłożenia wyjazdu na plażę czy spaceru, ale o to właś
nie chodzi – o podejmowanie trudnych decyzji i ciągłe stawianie 
czoła wyborowi. Zachęcam jeszcze raz do prób łączenia przy
jemnego z przyjemnym, wyjścia na plażę z radiem pod pachą. Wylegiwania się przy 
dźwiękach telegrafii i wrzawie pileupów. Aby te wakcje nam się wszystkim udały. 73!
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Vy 73! Remi SQ7AN

matyczne zespołów reprezentujących 
poszczególne stowarzyszenia. Jak wie
my, nasza reprezentacja, posługująca się 
znakiem SN0HQ i potocznie nazywana 
zespołem SN0HQ, wykazuje się bardzo 
wysokim poziomem pracy, co potwier
dzają wyniki plasujące nas w ścisłej czo
łówce. W celu dodatkowej motywacji 
Polski Związek Krótkofalowców fundu
je wszystkim, którzy przeprowadzą 12 
QSOs, koszulki z napisem „Worked ALL 
SN0HQ Stations 2014”.

Praca w tych zawodach stanowi 
szczególne wyzwanie dla operatorów 
stacji HQ i nie kończy się, i nie zaczyna 
na samych zawodach. Aby stacje pra
cowały sprawnie, potrzebne są narady, 
dyskusje, spotkania, a przede wszystkim 
ogrom pracy przy sprzęcie oraz spory 
wysiłek organizacyjny.

Poniżej zamieszczamy relację z przed
kontestowego spotkania zespołu SN0HQ.

Zbyszek SP2JNK & Piotr SP2JMR

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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Mistrzostwa IARU
Mistrzostwa IARU na falach krótkich 

już za chwilę. Wszystkich krótkofalow
ców SP zapraszamy do wzięcia udziału 
w tej największej masowej imprezie ete
rowej na świecie.

Mistrzostwa HF IARU mają za cel uak
tywnienie jak największej liczby stacji 
krótkofalarskich we wszystkich krajach, 
w których reprezentujące je stowarzy
szenia należą do Międzynarodowego 
Związku Radioamatorskiego, czyli IARU. 
Jak co roku przypominamy, że Mistrzo
stwa te są jedynymi zawodami, w któ
rych stacje pracujące w danym kraju 
mogą dawać punkty swoim reprezenta
cjom. To w zasadzie determinuje wynik 
w punktacji stacji kategorii „HQ”, który 
powinien być adekwatny do liczby czyn
nych krótkofalowców i ich aktywności. 
Nie jest tak jednak do końca. Równolegle 
decydującym czynnikiem jest poziom 
operatorski, sprzęt oraz zaplecze infor

SN0HQ – SPOTKANIE w BURZENINIE
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W dniach 9–11 maja Zespół SN0HQ 
spotkał się w Burzeninie w lokalizacji 
„Sportowa Osada”. W spotkaniu uczest
niczyło ponad 30 członków grupy oraz 
dwójka obserwatorówkandydatów 
do zespołu. Decyzja startu Zespołu 
SN0HQ w zawodach IARU HF Cham
pionship jest „oczywistością”. Omówio
no obecne uwarunkowania: propaga
cyjne, lokalizacyjne i regulaminowe. Do
konano podziału ról na pasmach i emi
sjach. Jak co roku niezbędne okazały się 
przesunięcia pomiędzy poszczególnymi 
stacjami. Po raz kolejny dyskutowano 
nad zmianą oprogramowania logują
cego. Większość głównych operatorów 
optuje za zmianą oprogramowania. 
Próby prowadzone do tej pory nie dały 
jednoznacznej odpowiedzi, jeśli chodzi 
o sprawność i stabilność sieciowania. 
Wygląda jednak, że będzie to w końcu 
możliwe.

Jednym z istotnych elementów udzia
łu w zawodach i wpływu na ich wynik 
jest umiejętny udział stacji polskich 
w zawodach IARU wołających nasze sta
cje SN0HQ. W tym roku postaramy się 
usprawnić publikowanie wyniku graficz
nego SN0HQ w trybie online. Także bę
dziemy publikowali mapkę ułatwiającą 
kierowanie anten stacji na poszczegól
nych pasmach i emisjach.

Stwierdziliśmy, że stosunkowo mało 
stacji polskich przeprowadza z SN0HQ 
komplet 12 QSO. W okresie podwyż
szonej aktywności Słońca największym 
problemem operatorskim są łączności 
na pasmach 21 i 28 MHz. A problemem 
czysto sprzętowym (głównie anteny) 
są łączności w paśmie 1,8. Będziemy 
starali się na bieżąco w czasie zawo
dów umieszczać aktualne informacje 
o częstotliwościach pracy każdej sta
cji, a w pasmach 21 i 28 postaramy się 
w nocy użyć stacji rezerwowych, które 
naprzemiennie ułatwią łączności z ama
torami SP w różnych regionach kraju.

W czasie spotkania gorącą dyskusję 
wywołały też uwagi do regulaminu SP 
DX Contest. A konkretnie padły propozy
cje znane już chociażby z listy dyskusyj
nej SPDXClubu między innymi polegają
ce na tym, aby zmienić charakter zawo
dów na WW, czyli każdy z każdym, dając 
jedynie preferencje dla łączności z SP. 
W związku z tym Zarząd SP DX Clubu 
zdecydował, że zajmą się tym koledzy: 
Tomek SP7UWL, Marek SP7DQR i Tomek 
SP5UAF. Temat niewątpliwie powróci 
przed zjazdem SPDXClubu i na samym 
zjeździe.

Niech moc będzie z nami!
Tomek SP6T, kapitan Zespołu SN0HQ

gsk4 – czwarte 
gorzowskie spotkania 
krótkofalowców

Doświadczenie zebrane w ostatnich 
latach zaowocowało sprawnym przepro
wadzeniem już czwartej edycji Gorzow
skich Spotkań Krótkofalowców. GSK, 
bo tak w skrócie nazywamy te spotkania, 
w tym roku odbyły się w drugą sobotę 
maja, a odwiedziło je blisko 250 osób.

Tematem przewodnim tej edycji było 
integrowanie środowiska użytkowni
ków fal eteru, co zaowocowało udziałem 
przedstawicieli służb profesjonalnych 
wykorzystujących łączność radiową przy 
ratowaniu ludzkiego życia i mienia. Go
ściliśmy Komendę Wojewódzką Pań
stwowej Straży Pożarnej, która pokazała 
mobilny kontener sztabu łączności oraz 
Komendę Wojewódzką Policji, prezentu
jącą łączność cyfrową Tetra.

Niezwykle ważnym wydarzeniem 
było podpisanie porozumienia o partner
skiej współpracy pomiędzy Oddziałem 
Telewizji Polskiej SA w Gorzowie Wiel
kopolskim a Polskim Związkiem Krót
kofalowców. Równie miłym i ważnym 
elementem spotkania było wręczenie 
przedstawicielowi Klubu SP3KEY trans
ceivera ufundowanego przez Zarząd 
Oddziału Lubuskiego PZK. Najważniej
sze jednak w GSK jest propagowanie 
radioamatorstwa jako pożytecznego 
i potrzebnego społecznie hobby oraz 
spotkanie krótkofalowców w wymiarze 
międzynarodowym, ponadgranicznym.

W czasie GSK4 odbyła się robocza na
rada polskoniemiecka o nadgranicznej 
współpracy. Brali w niej udział: Cornelia 
Schreiber DM7PCH, Wolfgang Tretschock 
DL2RSF, Michael Hahn DL7UGN, Gerd 
Schumann DL2ROG, Hans Juergen Hahn 
DM2CNE oraz Jerzy Jakubowski SP7CBG, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, Janusz Tylkow
ski SP1TMN, Marek Kuliński SP3AMO 
i Rafał Stępień SP3HTF.

Szczególne podziękowanie należy się 
tu Juergenowi DM2CNE, który większość 
polskojęzycznych wystąpień tłumaczył 
na język niemiecki, a także odwrotnie.

Rośnie również z roku na rok liczba 
osób, firm i instytucji, którzy prezentują 
lub wystawiają do sprzedaży sprzęt zwią
zany z łącznością. Oprócz polskich i nie
mieckich uczestników giełdy, na terenie 
spotkań mogliśmy odnotować obec
ność firm: hamradioshop.pl Cezarego 
SP7UKL, antenykf.pl Leszka SP1BKS, sto
isko Jarka SP3SWJ prezentującego ana
lizator MAX6 i drukarkę 3D, Bartka SQ1K 
ze swoimi mapami i kartami QSL, stoisko 
Olka SP6RYP. Koledzy z Niemiec zapre
zentowali kompaktowy sprzęt do pracy 
w terenie, przeznaczony do łączności 

PODPISANIE POROZUMIENIA Z TVP

PODPISANIE POROZUMIENIA Z TVP

UROCZySTE PRZEKAZANIE TRX-A DLA SP3KEy

UROCZySTE PRZEKAZANIE TRX-A DLA SP3KEy

UCZESTNICy GSK4 SŁUCHAją wySTąPIEń
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kryzysowej. Dużym zainteresowaniem, 
jak co roku, cieszyła się wystawa współ
czesnych transceiverów fabrycznych. 
Ciekawostką była widowiskowa wysta
wa demobilowego sprzętu łączności 
prezentowanego przez Krzysztofa Nonn 
ze Skwierzyny.

Prezentowały się kluby: SP1KRF z Bar
linka, SP1KEN z Dębna, SP1PMY z Myśli
borza, SP3PAA z Gorzowa, a także klub 
organizatora spotkań SP3YPR. Julian 
SP3PL prezentował dwie wersje swojej 
delty: jedno i dwuelementową. Można 
było obejrzeć sprzęt „home made”, zo
baczyć prezentacje APRSu, dowiedzieć 
się sporo na temat radiopelengacji spor
towej, zdobywać dyplomy nadawania 
lewą i prawą nogą drewnianymi klucza
mi w wykonaniu polskim i niemieckim.

Spotkaniom towarzyszyły wystawy 
fotografii i dziecięcych prac plastycz
nych o tematyce krótkofalarskiej oraz 
prelekcje. Marek SP3GVX mówił o pracy 
stacji amatorskich na polskiej stacji ba
dawczej na Antarktydzie. Tadeusz SP3IPB 
opowiadał o wyprawach na wyspy VP2, 
a Johanna DJ5YL o aktywności koleżanek 
z Niemiec podczas wakacyjnych wypraw 
krótkofalarskich. Prelekcje prowadzono 
w dwóch językach: polskim i niemieckim.

Spotkania odbyły się dzięki wspania
łemu zaangażowaniu współorganizato
rów: Telewizji Polskiej SA Oddział w Go
rzowie Wlkp., Centrum SportowoReha
bilitacyjnego „Słowianka” oraz Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Part
nerem zagranicznym był okręg Branden
burgii niemieckiego stowarzyszenia krót
kofalowców DARC (Distrikt Brandenburg 
Deutscher AmateurRadioClub e.V.).

Zbyszek SP3NYF

Spotkań w ogóle by nie było, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie zespołu 
Radioklubu SP3YPR z Rafałem SP3HTF 
i Zbyszkiem SP3NYF na czele. Jak już nie
raz pisałem: „spotkań i integracji nigdy 
za wiele”. W imieniu prezydium ZG PZK 
serdecznie dziękuję organizatorom GSK 
za włożony w organizację spotkań trud 
i poświęcony czas. Do zobaczenia za rok.

Piotr SP2JMR

Niezwykłe 
posiedzenie Zg PZk

Podczas specjalnego posiedzenia Za
rządu Głównego PZK w dniu 17.05.2014 
r. niespodzianką dla członków ZG PZK 
była obecność w pierwszej części posie
dzenia dwóch gości z zagranicy, którymi 
byli Ole Garpestad LA2R, wiceprzewod
niczący Rady Administracyjnej Między
narodowego Związku Krótkofalowców 
(IARU) oraz Hans Blondeel Timmerman 

PB2T, przewodniczący Komitetu Wyko
nawczego 1. Regionu IARU.

Obaj goście przybyli, aby złożyć hołd 
w uznaniu zasług, które dla światowego 
rozwoju służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej wniósł nasz Kolega Wojciech 
Nietyksza SP5FM. Wojciech został uhono
rowany najwyższym wyróżnieniem przy
znawanym przez Radę Administracyjną 
IARU dla osób zasłużonych na arenie 
międzynarodowej – odznaczeniem im. 
Michela Owena VK3KI.

W swoim uroczystym wystąpieniu Ole 
LA2RR podkreślił, że całokształt działal
ności Wojciecha SP5FM jako przedstawi
ciela 1. Regionu IARU na licznych konfe
rencjach ITU i wielu spotkaniach innych 
gremiów przełożył się na taki wzrost 
znaczenia służby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, jaki nigdy dotąd nie miał 
miejsca w przeszłości: m.in. w ostatnim 
okresie krótkofalowcy 1. Regionu IARU 
pozyskali możliwość pracy w rozszerzo
nym paśmie 7 MHz.

Piotr Skrzypczak SP2JMR, Paweł Zakrzewski SP7TEV

Po posiedzeniu Zg PZk 
17.05.2014

Posiedzenie rozpoczęło się krótko 
po godz. 10.00 omówioną powyżej uro
czystością.
W części merytorycznej Zarząd Główny 
podjął następujące uchwały:
1. O przyjęciu protokołu Posiedzenia ZG 

PZK z dnia 11 maja 2013 r.
2. O przyjęciu bilansu oraz sprawozdań 

finansowych za rok 2013
3. O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej 

w poczet przychodów roku bieżącego
4. O zatwierdzeniu budżetu PZK na rok 

2014
5. O uchwaleniu znowelizowanego Re

gulaminu Głosowania Elektronicznego
6. O uchwaleniu znowelizowanego Re

gulaminu Zarządu Głównego PZK
7. O odznaczeniu ZOH PZK Kolegów:

– Jerzego Rydzkowskiego SP2BZR 
(OT04)

– Andrzeja Czapczyka SP2CA (OT04)
– Jana Ćwikły SP2EXN obecnie SP2X 

(OT04)
– Macieja Kędzierskiego SP9DQY 

(OT06)
– Zygmunta Seligi SP5AYY (OT25)
– Jerzego Tadeusza Kucharskiego 

SP5BLD (OT25)
– Ryszarda Macha SP3BOL (OT27)
– Adama Gawrońskiego SP3EA (OT23)
– Andrzeja Korczina SP4KA (OT21)
– Stanisława Podkowy SP6BGF (OT13)
– Krzysztofa Bieniewskiego SP6DVP 

(OT11)

8. O odznaczeniu Odznakami Honorowy
mi PZK następujących Kolegów:
– Waldemara Sznajdera 3Z6AEF (OT01)

– Wojciecha Piwońskiego SP3BTK 
(OT13)

– Roberta Gołębiowskiego SP3SLD 
(OT23)

– Tadeusza Snella SP3FKY (OT08)
– Armanda Budzianowskiego SP3QFE 

(OT27)
– Wacława Krzysztofa Adamczyka 

SP6JIU (OT01)
– Stefana Zasowskiego SP7ER (OT24)
– Jerzego Bilskiego SP7EXJ (OT24)
– Andrzeja Marosa SP7HQ (OT24)
– Janusza Ludwina SP8RHQ (OT18)
– Łukasza Ciuby SP8TJU (OT18)
– Marka Urbanowicza SQ5GLB(OT37)
– Marka Szczurowskiego SQ8JLA 

(OT18)
 9. Zarząd Główny na wniosek komitetu 

założycielskiego powołał Ogólno
polski Klub Amatorskiej Radiolokacji 
Sportowej – ARDF Poland PZK

10. Zarząd Główny na wniosek Zbyszka 
SP2JNK, zcy prezesa ds. sportu, po
wołał Komisję Sportową PZK

11. Zarząd Główny podjął uchwałę po
twierdzającą udział zespołu SN0HQ 
jako oficjalnej reprezentacji Polskie
go Związku Krótkofalowców w Mi
strzostwach Świata HF IARU.

Poza podjętymi uchwałami podczas 
posiedzenia dyskutowano o wielu istot
nych zagadnieniach oraz głosowano 
szereg projektów uchwał, które jednak 
nie zostały podjęte.

OD LEwEj: jERZy SP7CBG, HANS PB2T, wOjCIECH SP5FM, 
OLE LA2RR PO ODZNACZENIU wOjCIECHA NIETyKSZy 
SP5FM MEDALEM IM MICHELA OwENA VK3KI

PRZEMAwIA OLE LA2RR PRZED UROCZySTyM ODZNACZE-
NIEM wOjCIECHA SP5FM



4 KRÓTKOFALOwIEC POLSKI7/2014 ORKRÓTKOFALOwIEC POLSKI 7/2014

Zarząd Główny przyjął pod obrady 
szereg różnych zagadnień. Wśród nich 
propozycję zwiększenia składki człon
kowskiej o 80 zł, w ramach której człon
kowie PZK otrzymywaliby „Świat Radio” 
wraz z „Krótkofalowcem Polskim”. Wnio
sek w tej sprawie zakładał podział składki 
na A i B, przy czym wersja B byłaby w do
tychczasowej wysokości. Niestety na sku
tek rozmaitych wątpliwości propozycja 
ta nie została przegłosowana. 

Najwięcej emocji było przy próbie 
znowelizowania Regulaminu Odznaki 
Honorowej PZK. Projekt został przedsta
wiony przez prezydium. W dyskusji padały 
najróżniejsze argumenty za i przeciw. 
W wyniku dyskusji i głosowania projekt 
odrzucono i przekazano do dalszych prac.

Na koniec kilka słów na temat fre
kwencji. W posiedzeniu ZG PZK w dniu 
17 maja 2014 wzięło udział 28 na 40 
członków ZG PZK, a więc frekwencja 
wyniosła 70%. Krótko mówiąc, nie była 
ona zadowalająca. Usprawiedliwiło się 4 
członków ZG PZK reprezentujących OT 
22, 18, 28 i 35 oraz jeden członek prezy
dium. Pozostali nieobecni członkowie 
OT 01, 03, 13, 17, 26, 29, 31 po prostu nie 
przybyli na to najwyższe między zjazda
mi gremium naszego stowarzyszenia. 

Piotr SP2JMR

ŁOŚ 2014 
Największe w SP i podobno w środko

wej Europie spotkanie krótkofalowców 
ŁOŚ 2014 ponownie zapisało się w histo
rii rekordową liczbą uczestników. Mimo 
rozdawanych w sekretariacie pamiątek 
i wielokrotnie powtarzanych komunika
tów nie udało się namówić wszystkich 
obecnych do rejestracji na łosiową listę. 
Troszkę usprawiedliwieni są ci, którzy 
urzędowali na górce od wtorku, bo po 
prostu nie mieli już siły dojść, ale i tak 
zanotowano rekord, bo 1141 ludzi w jed
nym miejscu to sprawa niebagatelna 
i wymaga sporego wysiłku nawet wte
dy, gdy organizatorów jest przeszło 50, 
a kluby SP7KED i SP9KDA pracują pełną 
parą. Jak zwykle niezawodni okazali się 
nasi przyjaciele z Nysy, Prudnika i Siera
dza, którzy przyszli z pomocą wówczas, 
gdy wszyscy już opadli z sił. 

Szkoda, że nie wszyscy wiedzą, co to 
porządek i że sprzątanie po kimś góry 

śmieci nie należy do przyjemności, ale 
i tak zostawiliśmy naszą górkę czyściej
szą niż zastaliśmy. Dokumentacja foto
graficzna z komentarzem dotyczącym 
właścicieli tych śmieci zostanie zamiesz
czona w terminie późniejszym na stro
nie ŁOŚ 2014. Za zniszczone zboże, po 
którym chodzili właściciele ustawionego 
po drugiej stronie agregatu, musimy 
oczywiście zapłacić my i tylko zastana
wiamy się, czy wystarczy nam klubowych 
składek, bo wydatków jest oczywiście 
dużo, dużo więcej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst
kim, którzy wspomogli nas w pracach 
nad organizacją imprezy, a szczególnie 
Polskiemu Związkowi Krótkofalowców, 
Urzędowi Gminy Rudniki, Starostwom 
Powiatowym w Oleśnie i Wieluniu oraz 
jak zwykle niezawodnej firmie Anmar 
z Łodzi z jej szefem Andrzejem SP7DDD.

Wielki ukłon należy się naszym prele
gentom, którzy nie szczędząc sił i środ
ków, przyjechali, by przedstawić nam 
bardzo ciekawe prezentacje na interesu
jące nas tematy. Całość jest nagrana i po 
zmontowaniu zostanie zaprezentowana 
na stronie internetowej ŁOŚ. Sprawdziła 
się też firma cateringowa, która zgodnie 
z sugestiami organizatorów zaskoczyła 
wszystkich niskimi cenami i doskonałym 
bigosem, którego nikomu nie zabrakło. 
Już umówiliśmy się na rok następny. Jest 
też reakcja wójta gminy na brak miejsc 
parkingowych, w roku bieżącym zostaną 

odkupione następne grunty, które prze
znaczymy na potrzeby ŁOŚ. Wszystkich 
naszych gości zapewniamy, że ciągle 
pracujemy nad polepszeniem warunków 
bytowania oraz programem spotkań, 
a wszelkie uwagi, nawet takie, że ŁOŚ 
powinien trwać miesiąc, przyjmujemy na 
stronach internetowych naszych klubów. 

Połączone zespoły SP9KDA/SP7KED

Podziękowania
W imieniu prezydium ZG PZK, a sądzę, 

że także w imieniu wszystkich członków 
PZK tych obecnych i tych nieobecnych 
na ŁOŚu serdecznie dziękuję organiza
torom za poświęcony czas i trud włożony 
w organizację tegorocznego spotka
nia krótkofalowców i sympatyków radia 
ŁOŚ2014.

Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK

Silent KeyS
Jędrzej trebliński SP4MSn S.K.
W dniu 23 maja 2014 roku niespodziewanie 

zmarł Jędrzej Trebliński SP4MSN, 
jeden z założycieli i pierwszy skarbnik 

Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku, 
odznaczony w 2000 roku  
Honorową Odznaką PZK. 

Tadeusz SP4GFG, prezes OT-17 Białystok

Włodzimierz beK sP9dee s.k. 
Z wielkim żalem zawiadamiamy,  

że 2 maja 2014 w wieku 84 lat do krainy 
wiecznych DX-ów odszedł  

Włodzimierz Bek SP9DEE,  
Członek Podkarpackiego OT PZK (OT-05), 

Członek SPDXC nr 309.
Koledzy z Podkarpackiego OT PZK

Andrzej leWicKi sP8bFF s.k. 
Z prawdziwym smutkiem informujemy, i\
że 7 maja 2014 roku w wieku 73 lat zmarł 

Andrzej Lewicki SP8BFF,  
członek Oddziału 20 (Lubelskiego) PZK.

Jerzy Miśkiewicz SP8TK,  
Andrzej Koba SP8BWR,  
Jerzy Kowalski SP8HPW

A TO NORMALNA PRACA ORGANIZATORÓw PO ŁOŚ – NIE-
KTÓRZy UCZESTNICy POZOSTAwILI PO SOBIE NIESAMO-
wITy BAŁAGAN. Z LITOŚCI NIE PODAjEMy, CZyjE TO ByŁO 
OBOZOwISKO

TO CI LUDZIE wSPÓŁTwORZyLI ŁOŚ-2014. jAK wIDAć, DOBRZE ZORGANIZOwANA OLESKO-wIELUńSKA GRUPA POTRAFI wIELE


