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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.

W dniach 9–11 września w ośrodku „Perła 
Lwowa” w Brzuchowicach k. Lwowa odbyły 
się oficjalne uroczyste obchody 90. rocznicy 
powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalow-
ców. Część oficjalna miała miejsce w sobotę 
10 września o godz. 11.00. Uczestniczyło 
w niej ponad 120 krótkofalowców, w tym 
20 z Polski, przy czym w większości byli to 
Członkowie Honorowi LKK, którzy wspierają 
działalność „kolebki polskiego krótkofalar-
stwa” w jej obecnych realiach. 

Uroczystość otworzył Iwan Doskocz 
UR5WD – prezes LKK, witając gości zjazdu 
oraz wszystkich przybyłych, a tuż po otwar-
ciu Krzysztof SQ5HAU oraz Jerzy SP5VJO 
przekazali dzwon jubileuszowy ufundowa-
ny przez kilkunastu członków honorowych 
LKK. Dzwon ten brzmi pięknie i będzie sta-
łym elementem kolejnych zjazdów człon-
ków Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. 

Na początku zebrani uczcili minutą ciszy 
pamięć Kolegów, którzy odeszli od nas 
w ciągu ostatniego 10-lecia. 

Całość prowadził Iwan Doskocz UR5WD 
– prezes LKK, który zaprosił do prezydium 
Zjazdu gościa oficjalnego, którym był 
dyrektor Departamentu Sportu Urzędu 
Wojewódzkiego we Lwowie oraz Zbyszka 
SP8AUP – wiceprezesa LKK, Grigorija Bie-
lika UR5WFO – wiceprezesa LKK, a także 
piszącego te słowa Piotra SP2JMR. Georgij 

Chilianc UY5XE, autor książki o powojennej 
historii LKK oraz wraz z Tomkiem SP5CCC 
współautor książki Lwowski Klub Krótko-
falowców zarys dziejów, omówił w skrócie 
historię LKK, który, jak wiadomo, powstał 
w 1926 roku, natomiast był reaktywowany 
dopiero w wolnej Ukrainie. Tu należy się 
pewne spostrzeżenie, a mianowicie, że jest 
rzeczą bezprecedensową, aby klub krótko-
falarski założony w jednym państwie był 
reaktywowany i pielęgnował swoją tradycję 
w innym, choć miejsce jest to samo i tylko 
toczące się koło historii było przyczyną 
takich zmian. Kolegom z Ukrainy należy się 
wdzięczność za kontynuację tradycji koleb-
ki polskiego krótkofalarstwa, a w bieżącej 
ich działalności wsparcie i pomoc ze strony 
polskich krótkofalowców. O tym powie-
działem w swoim wystąpieniu.

Oczywiście, jak przy każdej tego typu 
uroczystości, były odznaczenia i podzięko-
wania w formie dyplomów i grawertonów. 
Trzech kolegów z LKK otrzymało przyzna-
ne uchwałą ZG PZK z dnia 9 kwietnia br. 
Odznaki Honorowe PZK, są to: Iwan Do-
skocz UR5WD – prezes LKK, Grygorij Belyk  
US5WFO – wiceprezes LKK i  Roman Terlec-
ki UY3WX – sekretarz LKK. Miałem także 
zaszczyt przekazać na ręce prezesa Lwow-
skiego Klubu Krótkofalowców przyznany 
uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 29 mar-

Prezydium ZG PZK na posiedzeniu odbytym w dniu 07.09.2016 podjęło uchwałę 
o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK Kol. Zbigniewa Galę-

-Opalskiego SP9LDB na wniosek Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK

Uroczyste obchody 90. rocznicy powstania LKK

UCZESTNICY OBCHODÓW JUBILEUSZU POWSTANIA LKK (FOT SQ9CWI)
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ca 2016 roku Medal im. Braci Odyńców za 
Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa. 

Zbyszek Guzowski SP8AUP – wicepre-
zes LKK, a jednocześnie wspólnie ze mną 
reprezentant PZK, w swoim wystąpieniu 
podziękował kolegom z LKK za dotychcza-
sową współpracę. Z jego rąk podziękowa-
nia od PZK w formie grawertonów otrzy-
mali czterej członkowie LKK: prezes Zarzą-
du LKK Iwan Doskocz UR5WD, wiceprezes 
Zarządu LKK Grigorij Belyk US5WFO / 
SP8BGA, sekretarz Zarządu LKK Roman 
Terlecki UY3WX oraz Award Manager i tłu-
macz tekstów dyplomów i regulaminów 
z polskiego na ukraiński i odwrotnie Lew-
ko Kisilewski UR5WHQ. Grawerton jubile-
uszowy ze wszystkimi znakami członków 
honorowych (SP) otrzymał także Lwowski 
Klub Krótkofalowców UR4WWE. 

Tomek Ciepielowski SP5CCC, prze-
mawiając w imieniu PKUKF i SPDXC po-
dziękował kolegom z LKK za kontynuację 
pięknej tradycji. W swoim wystąpieniu 
przypomniał o tym, że pierwsze zawody 
międzynarodowe SPDXContest w 1933 
roku były realizowane  właśnie przez LKK 
i że w LKK były podjęte pierwsze próby 
łączności na UKF. Ponadto członkowie 
LKK w dalszym ciągu wnoszą swój spory 
wkład w rozwój sportu DX-owego oraz 
UKF. To wystąpienie zostało ukoronowane 
wręczeniem na ręce prezesa LKK dwóch 
jubileuszowych grawertonów.

Również ze strony Zarządu Lwowskie-
go Klubu Krótkofalowców były podzięko-
wania za współpracę dla strony polskiej. 
Miały one formę grawertonów i otrzymali 
je Zbyszek SP8AUP, Jurek SP5VJO oraz pi-
szący te słowa Piotr SP2JMR.

Relacja z obchodów byłaby niepełna, 
gdybym nie wspomniał o bardzo miłym 
akcencie, który miał miejsce już pod ko-
niec ich części oficjalnej. A mianowicie 
Oleski Klub Krótkofalowców SP9KDA ufun-
dował dla LKK UR4WWE okolicznościową 
statuetkę, którą wręczył prezesowi LKK 

WICEPREZES LKK ZBYSZEK SP8AUP WRĘCZYŁ PREZESOWI LKK GRAWER-
TON JUBILEUSZOWY DLA LKK ZE WSZYSTKIMI ZNAKAMI CZŁONKÓW 
HONOROWYCH (FOTO SQ9CWI)

PREZES LKK ZE STATUETKĄ OTRZYMANĄ OD SP9KDA. NA MÓWNICY 
PREZES SP9KDA MAREK SP9UO (FOTO SQ9CWI)

UROCZYSTE WRĘCZENIE DZWONU UFUNDOWANEGO NA CZEŚĆ CZŁONKÓW 
HONOROWYCH LKK

SALA OBRAD PODCZAS UROCZYSTOŚCI 90-LECIA LKK

prezes SP9KDA Marek Czarnecki SP9UO. 
Wprawdzie SP9KDA obchodzi w tym roku 
tylko 50-lecie, ale co jubileusz, to jubile-
usz.

Końcowy fragment uroczystości pro-
wadził Grigorij Belik UR5WFO – wicepre-
zes LKK, bowiem prezes był zmuszony 
udać się na odbywający się w tym dniu 
ślub córki.

Na szczególną uwagę zasługuje w kwe-
stii współdziałania pomiędzy LKK i PZK 
rola Zbyszka SP8AUP – wiceprezesa LKK 
i jednocześnie prezesa Jarosławskiego 
Oddziału Terenowego LKK, który swą per-
manentną współpracą PZK – LKK przy-
czynił się do rozpropagowania jubileuszu 
90-lecia LKK w Polsce i na świecie oraz do 
realizacji jego obchodów także jako Award 
Manager dyplomu okolicznościowego.

Zbyszek SP8AUP jest także od wielu lat 
QSL managerem dla Polski, rozsyłając kar-
ty z okręgu lwowskiego oraz przekazując 
karty QSL z SP do Lwowa. Jest to bardzo 
istotny element współpracy pomiędzy 
PZK i LKK, o którym należało wspomnieć 
przy tej okazji. Za to Zbyszkowi należą się 
szczególne podziękowania.

Na tym kończę moją relację z tej pięk-
nej i ważnej uroczystości.

Wszystkich zainteresowanych historią 
LKK odsyłam do „Krótkofalowca Polskiego” 
nr 9/2016. W numerze tym jest zamiesz-
czona także pełna lista członków honoro-
wych LKK.

Miałem zaszczyt reprezentować Polski 
Związek Krótkofalowców na tej ważnej 
uroczystości, a więc przekazuję powyższą 
relację.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK

Zjazd SPDXC
W dniach 16–18 września 2016 r. odbył 

się w Spale zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych 
Łączności Radiowych SPDXC. Obrady otwo-
rzył i prowadził Tomasz Niewodniczański 
SP6T, ustępujący prezes SPDXC. Krótkie 
wystąpienia do uczestników zjazdu wygło-
sili:  Waldemar Sznajder 3Z6AEF, prezes PZK 
(członek SPDXC) oraz Wołodymyr Latyszen-
ko UY5ZZ, prezes Klubu DX Ukrainy UCC. 

Po wygłoszeniu sprawozdań ustępu-
jących władz stowarzyszenia i udzieleniu 
absolutorium zarządowi, wybrano nowe 
władze SPDXC:  
•	 Andrzej Dzierzkowski SP8LBK – prezes
•	 Robert Cieślik SP9WZS – wiceprezes
•	 Radosław Chróścicki SP5ADX – wicepre-

zes ds. sportowych
•	 Marian Słupski SP6M – sekretarz krajowy
•	 Jerzy Śleźnik SP7CVW – skarbnik
•	 Marek Niedzielski SP7DQR – członek za-

rządu
•	 Andrzej Baluk SP8FNA – manager Mara-

tonu SPDXC
Po wyborach prezentacje z wypraw DX-

-owych przedstawili: Janusz Szymański 
SP6IXF – o wyprawie 5J0P,  Włodzimierz 
Herej SP6EQZ  – o wyprawie S79SP, Andrzej 
Pfeiffer SP9KR – o Mount Athos, Przemy-
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sław  Gołembowski SP7VC – o najbliższej 
wyprawie T31T. Wykład techniczny na temat 
optymalizacji ustawienia  anten odbiorczych 
na stacji wygłosił Jerzy Smoczyk SP3GEM.

Po przegłosowaniu uchwał zjazdowych 
i przyjęciu wniosków, zjazd zakończył An-
drzej Dzierzkowski SP8LBK,  nowy prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Dalekosięż-
nych Łączności Radiowych SPDXC.

info: Tomasz  Niewodniczański SP6T

 Co miłe i przyjemne, szybko się koń-
czy. 31. „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” 
już za nami. Chyba za sprawą „dobrych 
duchów” aura zawsze nam sprzyjała, lecz 
w czasie tegorocznego spotkania było wy-
jątkowo pogodnie. Pod dach nikt nie chciał 
się chować, chyba że przed mocno grzeją-
cym słońcem. Dziękujemy Opatrzności. 

Zbyszek SP9IEK od wielu lat pełni funk-
cję naszego przedstawiciela na terenie 
zagospodarowywanych obiektów. I tym 
razem przybył na miejsce wraz z Frytzem 
SO8FH. Gdy tylko przejął klucze, zaczęli-
śmy zagospodarowywanie terenu, w tym 
rozkładanie anten, stanowiska radiostacji 
i nagłośnienia. Krzątają się też koledzy 
z grupy SP9YFF: SP9WAN, SP9UPK i SO-
9DXX, którzy po drodze na spotkanie „ob-
robili” z kilka WCA. Na miejscu działają też 
Janusz SP9LAS, Marek SQ9CAQ, Damian-
SQ9DJD, Jacek SP9RPW, SQ9MUO, SP9RHN, 
SQ9KDO, SQ9PCH, SQ9OZF i inni koledzy, 
których nie jestem w stanie wszystkich 
wyszczególnić.

 W piątek późnym popołudniem, na pla-
cu szkolnym rozkładają się pierwsze sta-
nowiska ze sprzętem z demobilu. Pogoda 

Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2016

zachęca do takiej właśnie prezentacji przy-
wiezionego sprzętu. Bardzo elastyczni go-
spodarze DWD podołali naszym potrzebom 
noclegowym. Dziękujemy. (Zawsze też dys-
ponujemy kilkunastoma materacami i koca-
mi, więc nikt pod chmurką nie będzie spał). 

Jak to mamy w zwyczaju, rozpoczynamy 
w piątek grillową kolacją, po której jest czas 
i pogaduchy. Większość nie widziała się już 
przeszło rok, więc jest o czym porozmawiać. 
Około północy ośrodek zamiera w ciszy.

 Sobota to główny dzień spotkania. 
Na placu szkolnym od świtu zaczyna się 
gwar. To kolejni goście, reprezentujący 
prawie wszystkie okręgi SP. Przybył prezes 
sąsiedniego OT. Przybył Wiesław SP8NFZ 
– prezes OT 05 oddziału podkarpackiego 
z małżonką. Przybyła Bożena SP9MAT – 
prezes OT 10 w Krakowie z małżonkiem 
SP9MAX. Przybył koordynator IARU MS 
– Janek SP9BRP. Jak co roku są też z nami 
koledzy Janek SP9CLO i Waldek SP9MZX 
– założyciele, opiekunowie i szkoleniowcy 
grup krótkofalarskich w Bochni i Dębicy. 
Zaszczyciła nas obecnością grupa SP OTC, 
w składzie: SP9BRP, SP9IEK, SP9JA. Są też 
przedstawiciele SN0HQ: Marek SQ8JLA 

i nasz oddziałowy kol. Janusz SP9JZT. Są 
goście z Holandii i Słowacji.

Teren ośrodka zapełnia się błyskawicznie, 
a ten jest wystarczająco duży i pomieści 
wszystkich. Tylko SP6RYP rozkłada sprzęt 
w środku budynku, słońce jednak zachęca 
do pozostania na placu. Sobotnie przed-
południe to pogaduchy, spacer oraz zwie-
dzanie wystawek i stanowisk z przeróżnym 
sprzętem, w większości pochodzącym z de-
mobilu – raj dla majsterkowiczów. Nie zabra-
kło też sprzętu nowego z najwyższej półki.
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Silent KeyS
W oStatnim czaSie odeSzli 

od naS na zaWSze:
zbySzeK SP9Gyy 

Roman SP3ye
alfRed SP9eeQ

W samo południe zrobiliśmy pamiąt-
kowe zdjęcie, szkoda tylko, że nie wszyscy 
obecni na spotkaniach chcą się fotografo-
wać. Jest to przecież świetna pamiątka.

O godzinie 13.00 obiad, w tym roku 
wydano ponad 250 obiadów. Po nim „ofi-
cjalna” część spotkania, rozpoczęta od 
podsumowania „Zawodów Tarnowskich” 
i wręczenia nagród: pucharów, dyplomów 
i innych trofeów. Gratulacje dla zwycięzców 
a pokonanym życzymy więcej szczęścia 
w następnych zawodach. Nagrodę spe-
cjalną:  „słodką niespodziankę”, czyli słoik 
wspaniałego miodu dla stacji VHF za naj-
większą liczbę QSO na FM, ufundował kol. 
Paweł SQ9IAU.

 Po rozdaniu trofeów za zawody, przy-
szedł czas na loterię fantową. Mamy na-
dzieję, że wszyscy uczestnicy dobrze się ba-
wili przy zdobywaniu fantów i zapamiętają 
miło gościnną ziemię tarnowską”. 
Sponsorami losowanych gadżetów byli: 
•	 Urząd Miasta w Tarnowie, który dostar-

czył nam sporą liczbę ciekawych gadże-
tów z logo Tarnowa, 

•	 Urząd Gminy w Tuchowie, 
•	 ELZAT Spółka z o.o. z Tarnowa, 
•	 RWD PROSPECT, 
•	 ZICOM, F.H.U., 
•	 A&K Rafał Kieć, 
•	 MEGA–el Janusz Cetnar, 
•	 F.U INSTEL Janusz Gacoń,
•	 Wilhelm SP8AJC, 
•	 Stanisław SQ9OZF, 
•	 Fundacja ITB z Tarnowa. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dzię-
kujemy.

 Ogień pod grillem ponownie ogrzewa 
i przyciąga. Na początek kiełbaski, bo na 
kociołek trzeba chwilę poczekać. Powietrze 
jest czyste i warto zaczerpnąć go jak naj-
więcej. Rozmowy, wspomnienia, nowinki 
i tak do późnego wieczora. Około północy 
w ośrodku ponownie zapada cisza. Zmę-
czeni szybko zasypiamy.

Noc minęła bardzo szybko i nadeszła 
niedziela. Wypoczęci i posileni śniadaniem 
wybiegamy marzeniami do kolejnego spo-
tkania. Zabieramy się do rozbrojenia te-
renu. Ściągamy anteny, składamy sprzęt, 
przywracamy obiekt do stanu pierwotne-
go. Goście, których było około 350 osób, 
nie sprawili również i w tym roku zbyt wiele 
pracy. Dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy:
•	 Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jodłów-

ce Tuchowskiej oraz Dyrekcji DWD w Jo-
dłówce Tuchowskiej za udzielanie swojej 
gościnności nam i naszym gościom.

•	 Sponsorom nagród i rozlosowanych 
gadżetów.

•	 Wszystkim Koleżankom i Kolegom, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w organizacji 
tego spotkania.

Więcej informacji i zdjęć na naszej stronie: 
Www.sp9pta.hamradio.pl. Do zobaczenia 
znów za rok

Stanisław SQ9AOR


