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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy, już mamy październik. Domyślam się, że tak
samo jak u mnie, tak i u Was za oknami już nie tak zielono, jak choćby
nawet miesiąc temu. Ale brąz i odcienie jesieni też mają swój urok.
Dodatkowo nie chce się wyściubiać nosa za drzwi, ale chętniej przesiaduje się przy radiu, w domu.
W tym numerze „Krótkofalowca Polskiego” przekazujemy Wam kolejną porcję wydarzeń, głównie dla tych Czytelników, którzy nie mogli
Vy 73! Remi SQ7AN
w nich uczestniczyć. Chociaż jestem przekonany, że i ci, którzy mogli
się pokazać tu i tam, chętnie do tych relacji sięgną.
Po raz kolejny dziękuję za Wasze listy. Już w tym numerze dodaliśmy więcej relacji
z wydarzeń, bo przecież KP jest dla Was – drodzy Czytelnicy. Przypominamy również
o możliwości nadsyłania materiałów do publikacji drogą elektroniczną. Chętnie podzielimy się tym, co otrzymamy, aby cała Polska wiedziała, co się u nas dzieje.

Po posiedzeniu
prezydium ZG PZK
6.09.2014 w siedzibie sekretariatu ZG PZK
w Bydgoszczy odbyło się trzecie w tym roku
posiedzenie prezydium. Poniżej najistotniejsze uchwały i ustalenia z tego posiedzenia.
– Prezydium po zapoznaniu się z bieżącą
sytuacją finansową związku określiło ją
jako zadowalającą.
– Prezydium zaakceptowało dokumenty
przygotowane na Konferencję R1 IARU
w Warnie 2014.
– Prezydium omówiło sytuację służby radiokomunikacyjnej w Polsce. Obecnie
jest przygotowywany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt
rozporządzenia w sprawie pozwoleń dla
SRA, skonsultowany na naradzie w dniu
27.08.2014. Na naradzie PZK był reprezentowany przez: Jerzego Jakubowskiego SP7CBG – prezesa PZK, Mariusza Busiło SP5ITI – pełnomocnika PZK
i Andrzeja Dzieżkowskiego SP8LBK
– członka zespołu ds. przepisów w SRA.
W chwili przygotowania do publikacji
niniejszego materiału oczekujemy na publikację projektu rozporządzenia.
– W sprawie obchodów 85-lecia powstania
PZK i 90-lecia IARU prezydium ogłasza
konkurs na zorganizowanie centralnej
uroczystości z okazji 85. rocznicy powstania PZK oraz 90-lecia istnienia IARU.
– Prezydium ogłasza konkurs na opracowanie projektu kalendarza na 2015 r.,
którego tematyka nawiązywała będzie
do obchodzonych w tym roku rocznic.
Zgłoszenia należy kierować elektronicznie na: sp2jmr@pzk.org.pl (sekr. ZG PZK)

Podczas obrad prezydium od lewej Bogdan SP3IQ
skarbnik PZK, Jerzy SP7CBG prezes PZK, Jan SP2JLR
wiceprezes PZK

lub listownie na adres Sekretariatu ZG
PZK w terminie do 15.10.2014.
– Prezydium uchwałą z dnia 6.09.2014 na
wniosek Zarządu Oddziału Terenowego
PZK w Lublinie (OT 20) przyznało „Medale
im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa” pani Annie Malinowskiej, Dyrektorowi ZOW LOK w Lublinie
(Medal nr 16) oraz panu Stanisławowi
Dąbrowskiemu, prezesowi ZOW LOK
w Lublinie (Medal nr 17)
– Na wniosek Zarządu Świętokrzyskiego
OT PZK (OT03) Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia
Złotą Odznaką Honorową PZK:
Marka Niedzielskiego SP7DQR
Andrzeja Wierzbowskiego SP7GAQ
Zbigniewa Kornatko SP7GXK
Romana Maliborskiego SP7OMS
– Na wniosek Zarządu Gliwickiego PZK (OT
50) prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia ZOH PZK
Ryszarda Reicha SP4BBU

– Prezydium zapoznało się z wnioskami
dotyczącymi intensywnej działalności
promocyjno-propagandowej na rzecz
krótkofalarstwa prowadzonej przez Henryka Karczewskiego SP6OPZ, Dariusza
Kosiura SQ8MFN, Marka Kowalczyka
SP6FRF. Prezydium postanowiło przedstawić pełną informację macierzystemu
oddziałowi terenowemu PZK (OT13).
Piotr SP2JMR, zdjęcie SP9HQJ

Podziękowanie
dla wójta
15 sierpnia br. w czasie gminnych zawodów strażackich we wsi Bobrowa k. Olesna,
sekretarz generalny PZK Tadeusz SP9HQJ
w towarzystwie prezesa oleskiego klubu
SP9KDA Marka SP9UO wręczył wójtowi
Gminy Rudniki Andrzejowi Pyziakowi okolicznościowy grawerton przyznany przez prezydium ZG PZK z podziękowaniem za zasługi
dla rozwoju krótkofalarstwa w Polsce oraz
wsparcie udzielone przy organizacji ogólnopolskich spotkań krótkofalowców na granicy
trzech województw: łódzkiego, opolskiego
i śląskiego „ŁOŚ” w latach 2006–14.
Z tej okazji uruchomiono stanowisko
z pracującą stacją klubową SP9KDA, której
poza Markiem SP9UO operatorami byli:
Asia SO9AHH, Ania SQ9RNQ, Andrzej
SP9EKF, Marcin SQ9SBF oraz Paweł
SQ9OUD.
Info oraz zdjęcia: Tadeusz SP9HQJ

Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki z Markiem SP9UO (z
lewej) oraz Tadeuszem SP9HQJ

Ekipa SP9KDA na uroczystościach OSP w Bobrowej,
gmina Rudniki

Grwerton z podziękowaniem dla Wójta
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Zdjęcie grupowe uczestników spotkania w Marysinie

Głęboki las
i krótkofalowcy
W dniach 22–24 sierpnia w leśniczówce
Marysin, położonej w lasach pomiędzy Rzeszowem, Łańcutem i Leżajskiem, odbyło
się kolejnie, 3. spotkanie krótkofalowców
organizowane przez Rzeszowski OT PZK
(OT18). W trakcie spotkania odbyło się
także spotkanie „pokontestowe” zespołu
SN0HQ, które prowadził Tomasz SP6T, kapitan zespołu.
Głównymi oficjalnymi elementami były:
– odznaczenie Odznaką Honorową PZK
Janusza SP8RHQ, Łukasza SP8TJU oraz
Marka SQ8JLA. Odznaczenia dokonał
w imieniu ZG PZK piszący te słowa Piotr
SP2JMR. W imieniu odznaczonych OH
PZK przemówił Marek SQ8JLA, dziękując
wnioskodawcom, tj. Zarządowi Rzeszowskiego OT PZK oraz członkom ZG;
– podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2014;
– podsumowanie maratonu aktywności
okręgu SP8.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100
uczestników, w tym 4 prezesów oddziałów okręgu SP8: Jurek SP8HPW prezes
OT20, Bogdan SP8BRE prezes OT18, Wiesław SP8NFZ prezes OT05 oraz Zbyszek
SP8AUP prezes OT35. Ponadto byli obecni prezesi Tarnowskiego OT PZK Janusz
SP9LAS oraz Łódzkiego Przemek SP7VC.
W spotkaniu uczestniczył także prezes
współpracującego z PZK Stowarzyszenia
Krótkofalowców i Radioamatorów „Delta”
z Dębicy Jacek Kotowski SQ8AQO.
Najważniejszym gościem był Jurek
SP8TK, postrzegany jako „ojciec opiekun
PZK”. Jurek w dalszym ciągu wspiera naszą
działalność, dbając o archiwalne wydawnictwa i ich publikację.
Akcentem międzynarodowym była
obecność krótkofalowca z Ukrainy Grzegorza US5WOF, członka LKK, który utrzymuje
ostatnio bliskie kontakty z Jarosławskim OT
PZK. Grzegorz US5WOF jako jedyny gość
zagraniczny spotkania otrzymał z rąk Jurka
SP8TK książkę oraz kalendarz wydany przez
ARRL z okazji ich 100. rocznicy powstania.
Gościem specjalnym był Marcin Krawczyk,
dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
możliwości wozu pomiarowego UKE oraz
prezentacja współczesnego sprzętu łącz-

Spotkanie „pokontestowe” zespołu SN0HQ

Odznaczanie Marka SQ8JLA OH PZK

Prezesi oddziałów z SP8

ności Wojska Polskiego, który przyjechał
do nas dzięki uprzejmości dowódcy 21.
Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.
Ponadto prezentowano i porównywano
możliwości pracy urządzeń krótkofalarskich od najprostszych typu home made
do najnowszych fabrycznych. Prezentowane byłyTRX-y KX3, K3, Husarek, Omega
i Pilgrim, te ostatnie przez Pawła SP7NJR.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
także pokaz montażu oraz prezentacja anteny Hexabeam w wykonaniu Kasi SQ7OYL
oraz Przemka SP7VC
Spotkanie było znakomicie zorganizowane, za co należą się serdeczne podziękowania kolegom z OT18, a szczególnie jego prezesowi Bogdanowi SP8BRE oraz Adamowi
SQ8JLU, prezesowi klubu SP8PLN z Łańcuta.
Piotr SP2JMR, zdjęcia SP8BRE

Uczestnicy I Międzyoddziałowego Spotkania Krótkofalowców Krojanty 2014 (foto SP2LQP)

Krojanty 2014
W trakcie Kaszubskich Spotkań Krótkofalowców organizowanych przez Pomorski
Oddział Terenowy PZK w 2013 narodziła się
myśl, by zorganizować siłami OT04 i OT09 następne spotkanie w Chojnicach, bo to połowa
drogi między oddziałami. Ostatecznie pomysł
wyewoluował w spotkanie organizowane przez
OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26. Jak sobie założyli organizatorzy – wbijmy cyrkiel
w Chojnicach i zakreślmy na mapie koło o promieniu 150 km. Z tego obszaru mogą przyjechać potencjalni uczestnicy. Na posiedzeniu
organizacyjnym przedstawicieli oddziałów na
miejsce spotkania wybrano Krojanty w gminie
Chojnice. Bezpośrednich przygotowań podjęli
się Piotr SP2LQP i Wojtek SP2ALT. Podstawowe założenia co do programu spotkania były
proste: wypocząć w towarzystwie braci krótkofalarskiej, dowiedzieć się czegoś ciekawego
i nie wyjechać głodnym. Dodatkowo osoby,
które zgłosiły przyjazd na spotkanie (a było ich
sporo), otrzymały jako pamiątkę wydawnictwo
regionalne przekazane przez prezesa Promocji
Regionu Chojnickiego sp. z o.o.
23 sierpnia 2014 r. do Krojant zjechało aż
212 osób. Pojawił się również Jerzy SP7CBG,
co bardzo mile zaskoczyło organizatorów.
Wszystkim spotkanie przypadło do gustu.
Są tacy, którzy liczą, że zostanie powtórzone
za rok, nawet w wersji dwudniowej. Jako bezpośredni organizator mogę przypuszczać, że
do dobrych ocen przyczyniły się m.in. świetna
pogoda i ciekawe miejsce, towarzyszące atrakcje handlowe (Cezary SP7UKL ze sprzętem
radiowym, Leszek SP1BKS z antenami, Piotr
SP2DMB ze sprzętem na 70 MHz, Rysiu SP4BBU z wydawnictwami) i poznawcze (Krzysiu
SQ2LIP i jego Uaz 452 wypełniony sprzętem łączności, mikrofalowcy m.in. z SP2KDS
ze sprzętem na 10 i 24 GHz, sprzęt Yaesu

technika mikrofalowa w Krojantach (foto SQ2EAT)

z Consparku w Gdyni). Część poznawczą dopełniły prelekcje: Zbyszka SQ2ETN o Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
Marka SP2MKO o łącznościach w zakresach
GHz od odbić deszczowych RS oraz Artura
SP2AGX o sieciach D-Star i skrzynce antenowej. Ten ostatni temat wzbudził ogromne zainteresowanie. Urządzenie opracowane w klubie
SP2PUT dostraja na każdym paśmie cokolwiek
będzie do niego podłączone, nawet widelec.
Ostatnim punktem spotkania była loteria
z nagrodami, których fundatorami byli wójt
Gminy Chojnice, burmistrz Chojnic, starosta
chojnicki, SP7CBG, SP7UKL, Conspark i Centrum Graweru z Chojnic. Najwięcej emocji
było przy losowaniu nagród: tygodniowego
bezpłatnego pobytu w atrakcyjnej miejscowości letniskowej gminy Chojnice: Charzykowach oraz druku 1000 kart QSL (fundator
wójt Zbigniew Szczepański) i ręcznego TRX-a 2 m/70 cm (fundator Cezary SP7UKL –
HamRadioShop.pl).
Po losowaniu organizatorzy posprzątali,
zamknęli co trzeba i… Międzyoddziałowe
Spotkanie Krótkofalowców Krojanty 2014,
w którego organizacji pomógł również ZG
PZK, przeszło do historii.
Piotr SP2LQP

SP3PKC – LAMBDA
i HF33WGC
Początek klubu był taki, że kilku kolegów – amatorów CB postanowiło, iż będą
się spotykać. Spotkania te miały na celu
omawianie zagadnień łączności oraz wymianę doświadczeń. Na jedno z takich
spotkań Janusz SP3EQU zaprosił Roberta
SP3SLD, który opowiadał o łącznościach
i krótkofalarstwie. QSL-ki, które przyniósł
ze sobą na to spotkanie jako dowód przeprowadzenia łączności, wprawiły słucha-

jących w spore zdziwienie oraz mocne
postanowienie założenia klubu krótkofalowców. Od tego czasu spotkania odbywały się już co tydzień. Zrzutka na klubowe
radio zaowocowała zakupem IC 720A. 27
grudnia 2007 roku stacja SP3PKC podaje
pierwsze CQ. A w kwietniu 2008 roku jest
już pierwsza aktywność terenowa i okolicznościowy znak HF150LO. Następnie HF7MME, dożynki z wszystkich czterech gmin
powiatu śremskiego. Po drodze egzamin
w UKE w Warszawie. W klubie przybywa
nowych ośmiu licencjonowanych nadawców: SP3RJP, SQ3OPA, SQ3OPB, SQ3OPC,
SQ3OPD, SQ3OPL, SQ3OPI oraz SQ3RJP.
Kolejne lata i kolejne aktywności terenowe. W sumie do dnia dzisiejszego grubo ponad 100 aktywności oraz wydanie
z tej okazji ponad 60 wzorów różnych kart
QSL tematycznie nawiązujących do okazji,
z jakiej klub pracuje. Aktywność klubu
to głównie prace terenowe. Dzięki nim
klub jest znany w środowisku lokalnym,
co zaowocowało założeniem kółka w jednej
ze szkół podstawowych oraz w środowisko-

Karta QSL HF33WGC

Wieczorem na lotnisku podczas pracy na radiostacji

Aktywność HF33WGC była doskonałą okazją do
szkolenia

Po otwarciu Mistrzostw I pierwsze loty. Krótkofalowcy w otoczeniu kierownictwa i uczestników
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wej świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych.
Członków klubu Lambda można również
spotkać na różnego rodzaju imprezach
organizowanych przez inne środowiska
krótkofalowców. Podczas uczestnictwa
w konferencji ARISS w Łowiczu okazało się,
że znaleźliśmy się w odpowiednim czasie
i w odpowiednim miejscu. Otrzymaliśmy
propozycję zorganizowania pracy podczas 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata.
W obliczu tak wielkiej imprezy stanęliśmy
po raz pierwszy. Początkowy entuzjazm
zaczyna przeradzać się w niepokój, czy
podołamy wyzwaniu. Dotychczas bowiem
pracowaliśmy z terenu własnego i były
to aktywności jedno–dwudniowe. Tu nagle
praca trzytygodniowa. Większość członków klubu to przecież osoby pracujące.
Na rozważanie wątpliwości jednak nie ma
już czasu. Pora zacząć działać. Przecież tyle
spraw trzeba pozałatwiać, a czasu z każdym dniem coraz mniej. Upoważnienia,
pozwolenia, zgody, to wszystko pochłania

Zbyszek SQ2ETN przy pracy na radiostacji podczas festiwalu
Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy

Nasze stanowisko na Festiwalu OP

niesamowitą ilość czasu, a do tego przecież
jeszcze sprawy techniczne i logistyczne.
Zaangażowanie zespołu klubowego było
na bardzo zadowalającym poziomie. Każdy
w miarę możliwości angażował się w organizację przedsięwzięcia, mimo że niektórzy
wiedzieli, że nie będą mogli wziąć udziału
w samej pracy z terenu lotniska.
Gdy zakładaliśmy kółko krótkofalowców w szkole, nie przyszło nam nawet
przez myśl, jak bardzo to nam pomoże.
Okazuje się bowiem, że najbardziej dyspozycyjni są nasi podopieczni ze szkoły. To oni, jak się okazało, byli głównymi
operatorami pracy na radiostacji. Dorosła
część członków klubu zmuszona była pracować, wymieniając się w ramach tzw.
luzów w obowiązkach zawodowych lub
dojeżdżając po pracy. Ponad 2200 QSO
oraz 56 krajów to wynik naszej pracy spod
znaku HF33WGC. Wynik, który z pewnością
do najwyższych nie należy, jednak w obliczu braku doświadczenia, słabej propagacji
oraz skąpej obsady operatorskiej uznajemy
za dość dobry. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym, dzięki którym
mogliśmy na tych mistrzostwach pracować. Każda pomoc, nawet ta najmniejsza
w zorganizowaniu tej aktywności, była dla
na wielką pomocą. Dziękuję organizatorom
mistrzostw z ich dyrektorem Dariuszem
Ciskiem na czele, członkom ZG PZK, włodarzom powiatu i miasta oraz członkom
klubu SP3PKC-LAMBDA.
Robert Gołębiowski SP3SLD

Festiwal Organizacji
Pozarządowych
W dniu 30 sierpnia w sobotę na Wyspie
Młyńskiej w Bydgoszczy odbył się Festiwal
Organizacji Pozarządowych działających
na terenie naszego miasta. Stoisko Bydgoskiego OTPZK, a właściwie klubu SP2PBY, było
dobrze przygotowane i obsługiwane m.in.
przez Zbyszka SQ2ETN, prezesa Bydgoskiego OT PZK, Romka SP2DDX, wiceprezesa
OT04 oraz jeszcze kilku kolegów z OT 04.
Impreza odbyła się przy b. ładnej pogodzie, natomiast nieco gorzej było z frekwencją. Niezależnie od niej nasze stanowisko ze względu na charakter działalności
znajdowało się nieco na uboczu. Impreza
nie miała charakteru komercyjnego i była
słabo rozreklamowana, a wielu mieszkańców naszego pięknego miasta po prostu
o niej nie wiedziało.
Piotr SP2JMR, zdjęcia SQ2EAT

Dąb Polski 2014

Ekipa SP2PBY na Festiwalu OP
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KRÓTKOFALOWIEC POLSKI

jem członków SPOTC jest przyjazd na spotkanie wraz z rodziną. Podczas oficjalnych
obrad klubu nasze panie organizują swoje
„babskie” spotkanie, degustując przywiezione ze sobą domowe wypieki oraz nalewki. Trzydniowa impreza to także wspólne
ognisko oraz uroczysta kolacja z tańcami.
Czyni to z naszego zjazdu rodzinny piknik
połączony ze wspólną zabawą. Pod tym
względem jest to zjazd inny od większości
spotkań krótkofalowców. Niestety biologia
jest nieubłagana. Każdego roku żegnamy
się z naszymi kolegami, którzy opuszczają
nas już na zawsze. Problemem staje się
malejąca liczba członków klubu, a także
malejąca liczba uczestników naszych zjazdów. Kolegów z dłuższym stażem nadawcy
zachęcamy do wstępowania w szeregi Klubu Seniorów PZK i uczestnictwa w naszych
tradycyjnych zjazdach. Informacje o Klubie
można znaleźć m.in. w witrynie internetowej www.spotc.bydgoszcz.pl. Ze strony
Prezydium ZG PZK w spotkaniu uczestniczył Jerzy SP3SLU.
Info & foto: Grzegorz SP3CSD

Jak co roku, ostatni weekend sierpnia był czasem spotkania Klubu Seniorów
PZK. W tym roku zjazd odbył się w pensjonacie Dąb Polski, zlokalizowanym między Włocławkiem a Płockiem wśród lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego. W zjeździe wzięła udział
40-osobowa grupa uczestników. Zwycza-

Uczestnicy Zjazdu Klubu Seniorów PZK w Dębie Poslkim

Silent Keys

Andrzej SP8NCJ s.k.

Inicjator i uczestnik wielu działań dla
społeczności lokalnej, integrujący wokół
siebie środowisko krótkofalarskie Polski
wschodniej. Propagator UKF, prekursor
m.in. pasma 50 MHz. Współzałożyciel
Bialskiego Klubu Radiowego SP8PBP.

Piotr Nitecki SP9BWJ s.k.
W dniu 18.08.2014 r. odszedł
„do krainy wiecznych Dx-ów”
Kol. Piotr Nitecki SP9BWJ.

Edward SP4OLE s.k.

4 września 2014 roku niespodziewanie
odszedł od nas, mając zaledwie 45 lat
Edward Mariański SP4OLE.

